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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Manajemen Pemeliharaan Pedet 

Kelangsungan hidup pedet sangatlah penting karena pada fase ini tingkat 

pertumbuhan pedet sangat cepat. Banyak ditemui dipeternak, dimana tingkat 

pertumbuhan pedet sangat rendah bahkan tercatat angka kematiannya yang cukup 

tinggi. Kematian pedet umumnya terjadi pada saat masa penyapihan yaitu sekitar 

umur 4-5 bulan, sehingga sulit diharapkan bagi induk atau pejantan yang 

berkualitas tinggi. Mencukupi kebutuhan nutrisi dapat memacu pertumbuhan ternak 

muda, maka diperlukan adanya intervensi berupa pakan imbuhan yang praktis, 

strategis dan murah. Pakan imbuhan yang digunakan ini mengandung dua jenis 

probiotik dan beberapa jenis tanaman leguminosa yang banyak tersedia di 

Indonesia (Kusumawardani, 2003). Langkah awal yang harus dilakukan terhadap 

pedet yang baru lahir adalah membersihkan lendir di dalam rongga mulut dan 

rongga hidung serta mengeringkan bulunya yang dapat dilakukan dengan baik oleh 

induknya sendiri. Tali pusar dipotong pendek (±2 cm dari pangkalnya) dan diberi 

yodium segera mungkin setelah kelahiran untuk mencegah infeksi. Biarkan pedet 

bersama induk selama 40-72 jam, agar pedet mendapat kolostrum dan menggertak 

induk untuk mengeluarkan susu dengan mudah dan lancar. Selanjutnya pedet 

ditempatkan dalam kandang khusus pedet serta dijaga supaya pedet dan alas 

kandangnya tetap kering. Selanjutnya yang terpenting adalah pedet harus 

mendapatkan kolostrum (yaitu susu yang dihasilkan oleh induk yang baru 
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melahirkan) yang dihasilkan induk hingga 1 minggu setelah kelahiran sebanyak 

tidak lebih dari 6% berat badannya (Ellyza, 2011). 

Saluran pencernaan pedet saat lahir belum berkembang dan berfungsi 

dengan baik, sehingga belum mampu mencerna pakan padat, rumput, atau sumber 

serat lainnya. Pemberian pakan padat dan hijauan (pakan sumber serat) pada pedet 

dilakukan secara bertahap. Saat pedet baru dilahirkan, pakan pertama yang harus 

diberikan adalah kolustrum karena pedet hanya mampu memanfaatkan nutrien 

susu, kemudian meningkat dengan pemberian susu induk atau susu pengganti, 

pakan padat, dan rumput (Hadziq, 2011). Penambahan konsentrat diharapkan akan 

meningkatkan produksi asam propionat pada biokonversi pakan dalam rumen. 

Semakin tinggi asam propionat maka prekursor pembentukan glikogen semakin 

banyak sehingga dapat meningkatkan laju pertambahan bobot badan. Suplementasi 

konsentrat akan meningkatkan kecernaan bahan kering, organik dan energi 

(Sariubang dan Tambing, 2000). 

Pedet  lepas sapih hanya akan mengkonsumsi air susu sedikit demi sedikit 

dan secara bertahap anak  sapi  akan  mengkonsumsi calf starter (konsentrat 

untuk  awal  pertumbuhan  yang  padat  akan  gizi,  rendah  serat kasar dan 

bertekstur lembut) dan tahap selanjutnya akan mencoba belajar mengkonsumsi 

hijauan berupa rumput segar  (Imron, 2009). Pemberian  pakan konsentrat dengan 

protein kasar dapat memberikan kebutuhan akan energi yang diperlukan untuk 

kelangsungan hidup pada pedet  lepas  sapih.  Pakan  tersebut sangat  diperlukan 

terutama  untuk  perkembangan  ambing  dan  juga  perkembangan  tubuh.  

Nutrien yang dikonsumsi pedet dibutuhkan untuk hidup pokok dan 

pertambahan bobot badan dalam bentuk deposit protein dan mineral. Kebutuhan 
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nutrien pedet antara lain bergantung kepada umur, bobot badan dan pertambahan 

bobot badan (NRC, 2001). Kebutuhan hidup pokok yaitu kebutuhan untuk 

mempertahankan bobot hidup. Jika sapi memperoleh pakan lebih dari kebutuhan 

hidup pokok, sebagian kelebihan nutrien tersebut akan diubah menjadi bentuk 

produksi, misalnya pertumbuhan atau kenaikan bobot badan, produksi susu atau 

produksi tenaga . Tingkat pertambahan bobot badan maksimum yang dapat diraih 

ditentukan oleh tingkat konsumsi energi. Menurut Cullison et al., (2003), fungsi 

nutrien bagi ternak adalah menyediakan energi untuk produksi panas dan deposit 

lemak, memelihara sel-sel tubuh, mengatur berbagai fungsi, proses dan aktivitas 

dalam tubuh. 

Sapi akan mengkonsumsi bahan kering berkisar antara 1,4-2,7% dari bobot 

badannya (NRC, 2001). Seiring dengan bertambahnya konsumsi pakan padat 

seperti rumput dan calf starter (ransum pemula) maka papilae rumen akan 

berkembang yang diiringi dengan pertumbuhan mikroorganisme rumen 

(Rakhmanto, 2009).  

2.2  Hijauan Pakan Ternak 

Pakan adalah segala sesuatu yang dapat diberikan kepada ternak, berupa 

bahan organik maupun anorganik yang sebagian maupun seluruhnya dapat dicerna 

serta tidak menganggu kesehatan ternak. Pakan yang baik berpengaruh positif 

terhadap pertambahan bobot badan, selain itu pakan merupakan faktor terpenting 

yang mempengaruhi pertumbuhan (Susetyo, 2001). Menurut  Sofyan  (2003),  

hijauan  makanan  ternak  yang  dipergunakan untuk  ternak  ruminansia  sebagian  

besar  rumput-rumputan,  sehingga  rumput memegang peranan penting dalam 

penyediaan pakan dan telah umum digunakan oleh  peternak  dalam  jumlah  besar. 
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Tumbuhnya  rumput dapat digolongkan  menjadi  dua,  yaitu  rumput  alami  atau  

rumput  liar  dan  rumput budidaya atau rumput pertanian. Pakan hijauan adalah 

semua bahan pakan yang berasa dari tanaman ataupun tumbuhan berupa daun-

daunan, terkadang termasuk batang, ranting dan bunga. Kelompok pakan ini adalah 

bangsa rumput (Gramineae), legume dan tumbuh-tumbuhan lain.Semuanya bisa 

diberikan baik hijauan segar maupun kering (Sugeng, 2000). 

Rumput gajah (Pennisetum purpureum) merupakan tanaman tahunan yang 

membentuk rumpun dengan tinggi mencapai 4,5 m. Rumput gajah  sangat disukai 

ternak, tahan kering dan tergolong rumput yang berproduksi tinggi dengan produksi 

di daerah lembah atau dengan irigasi dapat mencapai lebih dari 290 ton rumput 

segar/ha/th (Mcllroy, 2000). Rumput gajah dapat hidup pada tanah asam dengan 

ketinggian 0-3000 m dan dapat dipotong apabila rumput sudah mencapai ketinggian 

1 – 1,5 m (Reksohadiprodjo, 2000). 

Rumput gajah mini (Pennisetum purpureum cv.Mott) merupakan jenis 

rumput unggul yang mempunyai produktivitas dan kandungan zat gizi yang cukup 

tinggi serta memiliki palatabilitas yang tinggi bagi ternak ruminansia. Tanaman ini 

merupakan salah satu jenis hijauan pakan ternak yang berkualitas dan disukai 

ternak. Rumput ini dapat hidup diberbagai tempat, tahan lindungan, respon terhadap 

pemupukan, serta menghendaki tingkat kesuburan tanah yang tinggi. Rumput gajah 

mini tumbuh merumpun dengan perakaran serabut yang kompak, dan terus 

menghasilkan anakan apabila dipangkas secara teratur. Morfologi rumput gajah 

mini yang rimbun, dapat mencapai tinggi lebih dari 1 meter sehingga dapat berperan 

sebagai penangkal angin (wind break) terhadap tanaman utama (Syarifuddin, 2006). 

Rumput  lapang  merupakan  campuran  dari  berbagai  rumput  lokal  yang  
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umumnya  tumbuh  secara alami  dengan  daya  produksi  dan  kualitas  nutrisi  yang  

rendah.  Kandungan  nutrien  rumput  lapang  adalah sebagai  berikut:  Bahan  

Kering  22,97%,  Abu  8,48%,  Protein  Kasar  8,59%,  Lemak  Kasar  6,93%,  Serat  

Kasar 36,38%,  Bahan Ekstrak  Tanpa  Nitrogen 48,31%,  Total  Digestible  Nutrient  

57,31%, Kalsium  0,30%,  Posfor 0,12 % (Wahyuni, 2008). 

2.3 Kecernaan 

Kecernaan adalah perubahan fisik dan kimia yang dialami pakan dalam alat 

pencernaan, perubahan tersebut berupa penghalusan pakan menjadi butir-butir atau 

partikel kecil. Kecernaan bahan organik merupakan faktor penting yang 

menentukan kualitas pakan. Setiap jenis ternak ruminansia memiliki mikroba 

rumen dengan kemampuan yang berbeda-beda dalam mendegradasi pakan, 

sehingga mengakibatkan perbedaan kecernaan dalam rumen. Kecernaan pakan 

didefinisikan sebagai bagian pakan yang tidak diekskresikan dalam feses sehingga 

diasumsikan bagian tersebut diserap oleh tubuh hewan. Kecernaan dinyatakan 

dengan dasar bahan kering (McDonald et al., 2002). Kecernaan in vitro dipengaruhi 

oleh pencampuran sampel pakan, cairan rumen, pH, pengaturan suhu fermentasi, 

lamanya waktu inkubasi, ukuran partikel sampel dan larutan penyangga. Derajat 

keasaman pH cairan rumen merupakan faktor penting dalam pemanfaatan bahan 

organik pada sistem pencernaan ruminansia, sedangkan faktor yang mempengaruhi 

degradasi ransum dalam saluran pencernaan ruminansia adalah struktur makanan, 

ruminasi, produk saliva dan pH optimum. Kecernaan adalah selisih anatara zat 

makanan yang dikonsumsi dengan yang dieksresikan dalam feses dan dianggap 

terserap dalam saluran cerna. Jadi kecernaan merupakan pencerminan dari jumlah 

nutrisi dalam bahan pakan yang dapat dimanfaatkan oleh ternak. Tinggi rendahnya 
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kecernaan bahan pakan memberi arti seberapa besar bahan pakan itu mengandung 

zat-zat makanan dalam bentuk yang dapat dicerna dalam saluran pencernaan 

(Ismail, 2011). 

Proses pencernaan pada ternak ruminansia terjadi secara mekanis di mulut, 

fermentatif oleh mikroba di rumen, dan hidrolitis oleh enzim pencernaan di 

abomasum dan duodenum hewan induk semang. Sistem fermentasi dalam perut 

ruminansia terjadi pada sepertiga dari alat pencernaannya. Hal tersebut memberikan 

keuntungan yaitu produk fermentasi dapat disajikan ke usus dalam bentuk yang 

lebih mudah diserap. Namun ada pula kerugiannya, yakni banyak energi yang 

terbuang sebagai CH4 (6-8%) dan sebagai panas fermentasi (4-6%), protein bernilai 

hayati tinggi mengalami degradasi menjadi NH3 dan mudah menderita ketosis ( 

Anggorodi. 2004). 

2.4 Total Mixed Ratio (TMR) 

Pakan komplit (total mixed ration) merupakan suatu strategi pemberian 

pakan yang telah lama diterapkan, khususnya pada industri sapi perah. Penggunaan 

pakan komplit pada sapi yang sedang laktasi memang sangat relevan untuk 

memudahkan pemenuhan kebutuhan nutrisi (terutama energi) yang sangat tinggi, 

dan pada saat yang sama mampu menyumbang kebutuhan serat (NDF) yang sangat 

penting bagi stabilisasi ekosistem rumen. Selain itu, pakan komplit juga lebih 

menjamin meratanya distribusi asupan harian ransum, agar fluktuasi kondisi 

ekosistem di dalam rumen diminimalisir (Haddad et al., 2007). Pakan komplit 

merupakan pakan yang mengandung nutrien yang cukup dalam memenuhi 

kebutuhan ternak pada berbagai tingkat fisiologis tertentu yang dibentuk dan 

diberikan sebagai satu-satunya pakan yang mampu memenuhi kebutuhan hidup 
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pokok dan produksi tanpa tambahan substansi lain kecuali air. Semua bahan pakan 

tersebut, baik hijauan (pakan kasar) maupun konsentrat dicampur menjadi satu. 

Pembuatan pakan komplit berbahan limbah pertanian dan limbah industri pertanian 

merupakan salah satu alternatif pemecahan masalah ketidakontinyuan penyediaan 

bahan pakan untuk ruminansia (Purbowati dkk., 2007). 

Pakan komplit  juga  lebih  menjamin  meratanya  distribusi  asupan  harian  

ransum,  agar fluktuasi kondisi ekosistem di dalam rumen diminimalisir (Tafajet 

dkk., 2007). Keuntungan pembuatan pakan lengkap antara lain meningkatkan 

efisiensi dalam  pemberian  pakan  dan  menurunnya  sisa  pakan  dalam  palungan,  

hijauan yang  palatabilitas rendah setelah dicampur  dengan konsentrat dapat 

mendorong meningkatnya  konsumsi, digunakan untuk  membatasi  konsumsi  

konsentrat  (karena  harga konsentrat  mahal),  mudah  dalam  pencampuran  antara  

konsentrat  dan  hijauan serta memudahkan ternak menjadi kenyang (Yani, 2001). 

Menurut Fachiroh dkk., (2012) menyatakan bahwa pakan komplit dapat 

disusun dari bahan campuran limbah agroindustri, limbah pertanian yang belum 

dimanfaatkan optimal sehingga ternak tidak perlu diberi hijauan. Pakan komplit 

merupakan campuran dari bahan pakan ternak berupa silase dan kosentrat (pakan 

penguat) melalui proses fermentasi anaerob (kedap udara, kedap air dan kedap sinar 

matahari) yang lengkap dengan nutrient sesuai dengan kebutuhan berat badan. 

Pakan sangat penting diperlukan untuk pertumbuhan ternak karena mengandung zat 

gizi yang dibutuhkan oleh karena itu pakan harus tersedia terus menerus. Pakan 

umumnya diberikan pada ternak berupa hijauan dan makanan penguat (konsentrat) 

(Masyadi, 2010). 
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Penggunaan  pakan  komplit  yang  umumnya  bersifat  kering  dapat 

menimbulkan  hypovolemia  yang  merupakan  faktor  penginduksi  rendahnya 

konsumsi  pakan. Total sekresi  saliva  juga  cenderung  menurun  dengan  

pemberian  pakan  kering  dan berpotensi menimbulkan gangguan metabolik seperti 

parakeratosis, laminitis dan asidosis. Formula pakan yang mengandung antara 

hijauan dan kosentrat yang optimal. Taraf penggunaan bahan pakan inkonvensional 

yang palatabilitasnya relatif rendah dalam pakan komplit berkisar antara  15  –  

60%.  Tinjauan  literatur  menunjukkan  bahwa  penggunaan  hijauan dan konsentrat 

dalam pakan komplit pada pedet sangat beragam (0,25–0,30),  tergantung  kepada  

tingkat  produksi  ternak  yang  diharapkan  (Ginting, 2009). 

2.5 Silase Total Mixed Ratio 

Silase merupakan pakan yang diawetkan melalui proses fermentasi secara 

anaerob (ensilase) oleh aktivitas bakteri asam laktat. Pemberian pakan pada ternak 

ruminansia dalam bentuk silase memberikan keuntungan karena asam laktat 

dikonversi menjadi asam propionat yang merupakan prekursor glukosa (Lemosquet 

et al., 2004). 

Proses fermentasi silase adalah meningkatkan secepat mungkin produksi 

asam sehingga akan semakin sedikit kehilangan nutrien yang terkandung pada 

hijauan yang dibuat silase, karena pada saat pembentukan asam ini terjadi 

kehilangan BK hijauan. BAL sangat diperlukan untuk menjamin keberhasilan 

pembuatan silase. Secara alami pada hijauan terdapat BAL yang hidup sebagai 

bakteri epifit, tetapi jumlahnya tidak dapat dipastikan mencukupi untuk 

mengendalikan proses fermentasi yang akan berlangsung. Oleh karena itu, untuk 

menghindarkan kegagalan  dalam proses fermentasi sangat dianjurkan untuk 
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melakukan penambahan inokulan BAL agar fermentasi berlangsung dengan 

sempurna. 

Syarat utama mikroorganisme probiotik adalah bertahan hidup pada saluran 

pencernaan. Karakter BAL yang fakultatif anaerobik sangat cocok sebagai 

probiotik karena mampu hidup di saluran pencernaan dan memberikan pengaruh 

positif pada ternak. BAL pada ternak dapat mencapai saluran pencernaan 

diantaranya melalui pakan fermentasi. 

Pembuatan silase menggunakan inokulan L. plantarum telah rutin dilakukan 

dan digunakan pada penelitian in vivo pada pedet di kelompok penelitian. Hasil dari 

beberapa penelitian in vivo pada pedet menggunakan silase rumput gajah tanpa 

inokulan dan dengan inokulan tersebut menunjukkan adanya perbedaan konsumsi, 

populasi bakteri rumen dan konsentrasi. Peningkatan jumlah bakteri rumen secara 

total dan bakteri selulolitik terlihat pada pedet yang mengkonsumsi silase dengan 

inokulan tersebut. Perubahan konsentrasi pada masing-masing komponen terjadi 

pada awal periode pemberian silase (De Vuyst & Leroy, 2007). Sifat antimikroba 

yang nyata dari BAL adalah kemampuannya menurunkan pH dalam waktu singkat. 

(Bureenok et al., 2006) menunjukkan bahwa hijauan dari daerah tropi dan sub-

tropis yang diensilase dengan penambahan inokulum BAL epifit yang berasal dari 

ekstrak rumput terfermentasi memperbaiki kualitas silase. Penggunaan BAL epifit 

tersebut menghasilkan kualitas fermentasi silase yang lebih baik dibandingkan 

dengan inokulum BAL komersial.  

2.6 Bakteri L. Plantarum 

Lactobacillus plantarum berbentuk batang (0,5-1,5 s/d 1,0-10 µm) dan tidak 

bergerak (non motil). Bakteri tersebut memiliki sifat katalase negatif, aerob atau 
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fakultatif anaerob, mampu mencairkan gelatin, cepat mencerna protein, tidak 

mereduksi nitrat, toleran terhadap asam, dan mampu memproduksi asam laktat. 

Dalam media agar, L. plantarum membentuk koloni berukuran 2-3 mm, berwarna 

putih opaque, konveks, dan dikenal sebagai bakteri pembentuk asam laktat. 

Lactobacillus plantarum mampu merombak senyawa kompleks menjadi senyawa 

yang lebih sederhana dengan hasil akhirnya yaitu asam laktat. Bakteri ini dapat 

menghasilkan pH yang rendah pada substrat sehingga menimbulkan suasana asam. 

Dalam keadaan asam, bakteri Lactobacillus plantarum memiliki kemampuan untuk 

menghambat bakteri pathogen dan bakteri pembusuk (Delgado et al., 2001). 

 L. plantarum merupakan penghasil hidrogen peroksida tertinggi di antara 

bakteri asam laktat lainnya pada medium pepton water 1% konsentrasi minimal 

yang diperlukan untuk menghambat pertumbuhan bakteri perusak atau patogen. 

Besarnya diameter zona hambat berkisar antara 7,46 mm hingga 18,00 mm. 

Lactobacillus plantarum mulai menghasilkan anti mikroba pada saat berumur 14 

jam inkubasi dengan diameter zona hambat sebesar 6,42 mm dan mencapai 

puncaknya pada saat kultur berumur 24 jam (Tribowo, 2006). Lactobacillus 

plantarum dapat tumbuh dengan waktu inkubasi selama 48 jam (Setioningsih, dkk., 

2004 ; Zubaidah, dkk., 2010). 

  Filya (2003)  mengatakan  penggunaan inokulum  L. buchneri  tunggal  atau  

kombinasi dengan BAL homo fermentatif dapat meningkatkan stabilitas  aerob  

silase dengan  penghambatan pada aktivitas yeast atau khamir. Tingkat kerusakan 

sangat menentukan  pada  keberhasilan  pernbuatan  silase. Jadi kalau  pada  

pembuatan  silase  mempunyai tingkat  kerusakan  diatas  5%, berarti  dapat 

dinyatakan  bahwa silase  tersebut  gagal. Bakteri asam laktat mempunyai peranan 
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yang penting pada fermentasi hijauan dan mempengaruhi kualitas silase yang 

dihasilkan. Secara alami pada hijauan terdapat BAL yang hidup sebagai bakteri 

epifit, namun demikian populasinya rendah dan bervariasi bergantung pada spesies 

tanaman (Ennahar et al., 2003). 

2.7 Total Digestible Nutrien (TDN ) 

 TDN merupakan sebuah pengukuran kencernaan pakan dalam sekala 

laboratorium, berhubungan dengan nilai energi pakan tersebut. Seekor sapi yang 

mengkonsumsi hijaun dengan nilai TDN sebesar 57 % diharapkan akan mencerna 

sekitar 57% hijauan yang di konsumsinya (Endecott et al., 2006). TDN biasanya 

porsi terbesar dalam pakan ternak, nilai TDN pakan biasanya sulit sekali ditentukan 

karena memiliki beberapa sebab. Nilai TDN dipengaruhi oleh kadar serat kasar, 

protein kasar, lemak kasar, dan BETN. Hasil komposisi kimia yang tinggi tersebut 

akan meningkatkan nilai TDN dari bahan pakan, sebaliknya apabila komposisi 

kimia bahan tersebut rendah maka akan menurunkan nilai TDN. Konsumsi TDN 

adalah konsumsi BK dikalikan kadar TDN pakan. Kadar TDN pakan (%) 

merupakan penjumlahan dari PK tercerna, serat kasar (SK) tercerna, bahan ekstrak 

tanpa nitrogen (BETN) tercerna dan 2,25 kali lemak kasar (LK) tercerna (Hartadi 

dkk., 2005). Nilai TDN untuk beberapa pakan akan mengalami perubahan sesuai 

dengan pemberian jumlah dalam pakan khususnya saat hijaun diganti dengan 

konsentrat dan pati diganti dengan sebagian besar pakan konsentrat (Whalberg, 

2009). 

2.8 Bahan Ekstrak Tanpa Nirtogen ( BETN)  

  Kandungan BETN suatu bahan pakan sangat tergantung pada komponen 

lainnya, seperti abu, protein kasar, serat kasar dan lemak kasar. Hal ini disebabkan 
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penentuan kandungan BETN hanya berdasarkan perhitungan dari zat-zat yang 

tersedia. Susi (2001) menyatakan BETN adalah kandungan zat makanan dikurangi 

persentase air, abu, protein kasar, lemak kasar, dan serat kasar. Kadar BETN  

dihitung sebagai nutrisi sampingan dari protein. Kandungan BETN suatu bahan 

pakan sangat tergantung pada komponen lainnya, seperti abu, protein kasar, serat 

kasar dan lemak kasar. Jika jumlah abu, protein kasar, esktrak eter dan serat kasar 

dikurangi dari 100, perbedaan itu disebut bahan ekstrak tanpa nitrogen. BETN 

merupakan karbohidrat yang dapat larut meliputi monosakarida, disakarida dan 

polisakarida yang mudah larut dalam larutan asam dan basa serta memiliki daya 

cerna yang tinggi (Anggorodi, 2005) 

BETN merupakan bagian karbohidrat yang mudah dicerna atau golongan 

karbohidrat non-struktural. Karbohidrat non-struktural dapat ditemukan di dalam 

sel tanaman dan mempunyai kecernaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

karbohidrat struktural. Gula, pati, asam organik dan bentuk lain dari karbohidrat 

seperti fruktan termasuk ke dalam kelompok karbohidrat non-struktural dan 

menjadi sumber energi utama bagi sapi perah yang berproduksi tinggi. Kemampuan 

karbohidrat non-struktural untuk difermentasi dalam rumen nilainya bervariasi 

tergantung dari tipe pakan, cara budidaya dan pengolahan (NRC, 2001). Menurut 

Cherney; Given et.al., (2000)  bahan ekstrak tanpa nitrogen tersusun dari gula, asam 

organik, pektin, hemiselulosa dan lignin yang larut dalam alkali. 

 

 


